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Χορηγοί:   

 
31 Ιανουαρίου 2022 Ref.015/2022 
 
Μέλη  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός προγράμματος με στόχο τους Ολυμπιακούς αγώνες 

στο Παρίσι το 2024 . 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. 461/2021 
και ημερομηνίας 8/12/2021, σας ενημερώνουμε ότι πέραν από αυτά που ήδη 
ανακοινώθηκαν και ισχύουν από 1/1/2022, έχει ετοιμαστεί και λεπτομερές 
πρόγραμμα, μονο για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών ολυμπιακού τόξου.  
 
Συγκεκριμένα ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Αλέξανδρος Νασούλας 
μαζι με την προπονητική ομάδα έχουν σχεδιάσει πρόγραμμα για την προετοιμασία 
αθλητών/τριών για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024, το οποίο 
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.     
  
Το πρόγραμμα επισυνάπτεται και έχει άμεση ισχύ. Όσοι αθλητές/τριες έχουν ήδη 
κληθεί στην ομάδα επίλεκτων θα συνεχίσουν για την 1η περίοδο αξιολόγησης μέχρι 
30/6/2022. Από 1/7/2022 στην ομάδα επίλεκτων παραμένουν μονο όσοι πληρούν 
τα κριτήρια του προγράμματος. 
 
Επιπρόσθετα πιο κάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα 
προπονήσεων/συναντήσεων όσων αθλητών/τριών έχουν κληθεί από την 
προπονητική ομάδα αλλα και νέων αθλητών/τριών. Θα πρέπει να ξανά τονίσουμε 
ότι λογω της επιδημιολογικής κατάστασης μπορεί να προκύψουν αλλαγές στο 
πρόγραμμα.   
 
05-06/02/2022  Αξιολόγηση Επίλεκτων  
05/03/2022       Συνάντηση Γνωριμίας Επαρχιών Πάφου Λεμεσού 12-18 ετών 
02-03/04/2022  Αξιολόγηση Επίλεκτων 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες. 
 
 
Με εκτίμηση 

                                                 
Ανδρέας Θεοφυλάκτου                       Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος          Γενικός Γραμματέας 
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Χορηγοί:   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2024. 

Επιλογή αθλητών. 
Δημιουργείτε μια ομάδα τεσσάρων επιπέδων στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών 
Ολυμπιακού Τόξου. 
 
ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται αθλητές/τριες που έχουν πετύχει τα παρακάτω 
όρια ή θέσεις: 
 
1. Άνδρες: 660 -  Γυναίκες: 640  κατά το έτος 2020 και 2021.  
2. Αθλητής/τρια  που  έχει καταλάβει μέχρι και την 8η θέση στον γύρο κατάταξης 

στο τελευταίο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα .  
3. Αθλητής/τρια που κατέλαβε μέχρι και την 16η θέση στον γύρο κατάταξης στο 

τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα  
 
ΚΙΝΗΤΡΑ: 
Οι αθλητές/τριες που έχουν  τις παραπάνω προϋποθέσεις εντάσσονται  στην ομάδα 
υψηλού αθλητισμού και απολαμβάνουν τα παρακάτω προνόμια: 
1. Συμμετοχή  υπό όρους σε όλους τους διεθνείς αγώνες,  
2. Συμμετοχή σε προγράμματα υποτροφιών,  
3. Υποστήριξη σε εξοπλισμό,  
4. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 
5. Κάλυψη δαπανών για γυμναστήριο, προγράμματα διατροφής και ψυχολογική 

προετοιμασία, 
6. Υποστήριξη σε αθλητικό εξοπλισμό, 
7. Υποστήριξη σε προπονητικό πρόγραμμα, 
8. Χορήγηση ιματισμού, και 
9. Συμμετοχή σε προπονητικά camps.  
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται  οι αθλητές/τριες που έχουν πετύχει τα παρακάτω 
όρια:  
 
Άνδρες: 650 – Γυναίκες: 635 κατά το έτος 2020 και 2021. 
 
ΚΙΝΗΤΡΑ: 
Οι αθλητές/τριες που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις εντάσσονται στην  
κατηγορία αγωνιστικού σχεδιασμού και απολαμβάνουν τα παρακάτω προνόμια: 

1. Συμμετοχή  υπό όρους σε διεθνείς αγώνες,  
2. Υποστήριξη σε αθλητικό εξοπλισμό, 
3. Υποστήριξη σε προπονητικό πρόγραμμα, 
4. Υποστήριξη σε πρόγραμμα ψυχολογικής προετοιμασίας,  
5. Χορήγηση ιματισμού, και 
6. Συμμετοχή σε προπονητικά camps.  
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Χορηγοί:   

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται  οι αθλητές/τριες που έχουν πετύχει τα παρακάτω 
όρια:  
 
Άνδρες: 640 – Γυναίκες: 620   κατά το έτος 2020 και 2021. 
 
ΚΙΝΗΤΡΑ: 
Οι αθλητές/τριες που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις εντάσσονται στην 
κατηγορία υποστήριξης και απολαμβάνουν τα παρακάτω προνόμια : 

1. Συμμετοχή  υπό όρους σε διεθνείς αγώνες με κάλυψη του κόστους κατά 75% 
από την Ομοσπονδία,  

2. Χορήγηση ιματισμού, 
3. Υποστήριξη σε προπονητικό πρόγραμμα, 
4. Υποστήριξη σε πρόγραμμα ψυχολογικής προετοιμασίας, και  
5. Πρόσκληση σε προπονητικά camps. 

 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται  οι αθλητές/τριες που έχουν πετύχει τα παρακάτω 
όρια: 
  
Άνδρες: 615 – Γυναίκες: 600   κατά το έτος 2020 και 2021. 
 
ΚΙΝΗΤΡΑ: 
Οι αθλητές/τριες της παραπάνω κατηγορίας  που έχουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις  εντάσσονται στην κατηγορία   ανάπτυξης,   παρακολουθούνται και 
υποστηρίζονται με ορίζοντα δυο ετών προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις 
τους και να ανέβουν κατηγορία.  
 Απολαμβάνουν δε τα παρακάτω προνόμια : 

1. Χορήγηση ιματισμού, 
2. Υποστήριξη σε προπονητικό πρόγραμμα, 
3. Πρόσκληση σε προπονητικά camps, και  
4. Συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης τεχνικής, επίδοσης και φυσικής 

κατάστασης.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 
Για να ενταχθεί ένας αθλητής/τρια σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει 
να ισχύουν τα παρακάτω: 
 
1. Οι επιδόσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την κατηγοριοποίηση να 

έχουν επιτευχθεί το 2020  - 2021 σε επίσημους εθνικούς ή διεθνείς αγώνες. 
2. Με την προϋπόθεση ότι υλοποιείται απαράλειπτα  το αγωνιστικό πρόγραμμα  

και για να διατηρεί  το δικαίωμα ένας αθλητής/τρια να παραμείνει στην 
κατηγορία που ανήκει  θα πρέπει να λαμβάνει μέρος σε πέντε(5) επίσημους 
αγώνες του εθνικού πρωταθλήματος και στις δύο περιόδους(1/1-30/6 και 1/7-
31/12)   επιβεβαιώνοντας έστω  και μία φορά την επίδοση που τον κατέταξε 
στην κατηγορία. 
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Χορηγοί:   

3. Αθλητής που μετά το τέλος και της δεύτερης περιόδου αξιολόγησης  31/12  δεν 
έχει πετύχει την απαιτούμενη επίδοση θα κατεβαίνει κατηγορία. 

4. Ορίζουμε  δύο  περιόδους αξιολόγησης των επιδόσεων των αθλητών/τριών. 
Το τέλος της πρώτης περιόδου είναι 30/6/22 και το τέλος της δεύτερης θα είναι 
στις 31/12/22. Τυχόν νέες επιδόσεις που προκύπτουν ενδιάμεσα θα 
εντάσσονται στις ομάδες σχεδιασμού. 

5. Τα αποτελέσματα  των αθλητών/τριών που υπάγονται σε μία από τις 
παραπάνω κατηγορίες θα τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο μαζί με τα στοιχεία  
από την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης για να διαπιστωθεί 
μελλοντικά  η βελτίωση τους και για να γίνεται ποιο στοχευόμενη η όποια 
παρέμβαση στο προπονητικό τους πλάνο. 

6.  Η πρόσκληση και η ένταξη ενός αθλητή/τριας σε μια κατηγορία αυτόματα θα 
προϋποθέτει και τα παρακάτω: 

 Αποδοχή του κανονισμού εθνικών ομάδων. 
 Αποδοχή του προπονητικού προγράμματος της Ομοσπονδίας που 

σκοπεύει στην ατομική άλλα και ομαδική εξέλιξη του κάθε αθλητή/τριας. 
 Σε περίπτωση τραυματισμού η απουσίας από τα καθήκοντα του εθνικού 

σχεδιασμού (προπονήσεις camps, αγώνες κ.λπ.) για μεγάλο χρονικό 
διάστημα θα αξιολογείται από την αρμόδια τεχνική επιτροπή η παραμονή 
του στην αντίστοιχη κατηγορία. 

 
Πολύ σημαντικό είναι να γίνει γνωστό ότι η ένταξη του αθλητή/τριας σε μια 
κατηγορία  με σκοπό να παρακολουθεί  το προπονητικό πρόγραμμα της 
ομοσπονδίας δεν σημαίνει  την χωρίς όρους επιλογή του στην εθνική ομάδα. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : 
 
Αφού ελεγχθούν και καταγραφούν  οι επιδόσεις των τελευταίων δύο ετών  σύμφωνα 
με τα παραπάνω κριτήρια, σχηματίζεται ο πρώτος κορμός αθλητών/τριών που θα 
ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα των ομοσπονδιακών προπονητών και 
μπορούν να ονομαστούν επίλεκτοι αθλητές/τριες. Σημειώνεται ότι όσοι άνδρες 
και γυναίκες ολυμπιακού τόξου έχουν πετύχει τα όρια των 590 και 570 αντίστοιχα, 
που ανακοινώθηκαν στις 8/12/21, θα κληθούν επίσης, για την πρώτη περίοδο 
αξιολόγησης.  
 
Επιπρόσθετα η επιλογή των αθλητών/τριών που θα συμμετέχουν σε έναν διεθνή 
αγώνα, εάν και εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος, θα προκύπτει από 
αγωνιστικά τεστ τα οποία θα περιλαμβάνουν γύρους κατάταξης και ολυμπιακούς 
γύρους από δύο αγώνες μεταξύ των επίλεκτων και θα υπολογίζεται η καλύτερη 
εμφάνιση του αθλητή σε έναν από τους δύο αγώνες. 
Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούμε στο έπακρο το υλικό των επιλεγμένων αθλητών, 
έχουμε τον απόλυτο έλεγχο μιας ομάδας και σε περίπτωση που ένας αθλητής δεν 
έχει καλή επίδοση σε έναν αγώνα του δίνεται η δυνατότητα να το πετύχει στον 
δεύτερο. 
 
 


